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про застосування до них фінансової відповідаль-ності за різноманітні 
порушення податкового законодавства. 

Українським законодавством не передбачено всіх дієвих способів 
захисту прав, які б реально могли захищати права та інтереси суб'єктів 
господарювання. На теперішній час, суди, органи державної влади та 
суб'єкти господарювання обмежені лише тими способами захисту, які 
прямо прописані в законодавчих актах, та для яких передбачено механізм 
реалізації. 
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ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови 
існування особливого ринку, на якому можна вільно продати та купити 
валюту. Без такої можливості економічні контрагенти просто не змогли б 
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реалізувати свої валютні відносини – не мали б іноземної валюти для 
здійснення своїх зовнішніх зобов'язань, не змогли б перетворити одержану 
валюту в національні гроші для виконання своїх внутрішніх зобов'язань. 

Суб’єктами валютних правовідносин є органи державної влади, 
уповноважені банки на чолі з Національним банком України, резиденти і 
нерезиденти (юридичні і фізичні особи). Особливе місце в цих 
правовідносинах займають міжнародні фінансові організації. 

Кожен суб’єкт валютних правовідносин має валютно-правовий 
статус. Кожен такий суб’єкт володіє двома видами статусів – загальним і 
спеціальним. Загальний валютно-правовий статус характеризує категорію 
суб’єкта правовідношення (наприклад, загальний валютно-правовий 
статус резидентів, загальний валютно-правовий статус органів валютного 
регулювання). Особливий валютно-правовий статус належить 
конкретному суб’єктові валютного права у рамках відповідної категорії, 
тобто він конкретизує загальний статус (наприклад, особливий валютно-
правовий статус громадян України в рамках загального валютно-
правового статусу резидентів) [1]. 

Суб’єктами валютних правовідносин можуть бути і фізичні особи. 
Це резиденти і нерезиденти, що перераховані в ст. 1 Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного 
контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93. 

Резиденти – фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, 
особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на 
території України, зокрема ті, що тимчасово перебувають за кордоном; 

Нерезиденти – фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни 
України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання 
за межами України, зокрема ті, що тимчасово перебувають на території 
України; 

Для того, щоб бути здатними здійснювати валютні угоди, резиденти 
і нерезиденти повинні мати правосуб’єктність. Валютна правосуб’єктність 
має три складові – валютну правоздатність, валютну дієздатність і 
валютну деліктоздатність. Практична реалізація валютної 
правосуб’єктності резидентів і нерезидентів здійснюється за допомогою 
здійснення валютних угод. 

Коло прав, які мають резиденти і нерезиденти, закріплено у ст. 6 
Декрету про уповноважені банки та інші фінансові установи, що одержали 
ліцензію Національного банку України: а) від свого імені купують і 
продають іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України 
за дорученням і за рахунок резидентів і нерезидентів; б) мають право від 
свого імені і за свій рахунок купувати іноземну валюту готівкою у 
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фізичних осіб – резидентів і нерезидентів, а також продавати її фізичним 
особам – резидентам. 

Резиденти і нерезиденти – фізичні особи – мають право продавати 
іноземну валюту уповноваженим банкам та іншим фінансовим установам, 
які одержали ліцензію Національного банку України, або за їх 
посередництвом – іншим фізичним особам – резидентам, а також 
національному оператору поштового зв’язку, який одержав ліцензію 
Національного банку України.  

Фізичні особи-резиденти – мають право купувати іноземну валюту в 
уповноважених банках та інших фінансових установах, що одержали 
ліцензію Національного банку України, або за їх посередництвом – в 
інших фізичних осіб – резидентів і нерезидентів, а також у національного 
оператора поштового зв’язку, який одержав ліцензію Національного банку 
України.  

До обов’язків резидентів і нерезидентів, окрім їх договірних 
обов’язків, належать такі: представляти органам валютного контролю 
документи і інформацію, які пов’язані з проведенням валютних операцій, 
відкриттям і веденням рахунків; виконувати приписи органів валютного 
контролю про усунення виявлених порушень актів валютного 
законодавства України; вести в установленому порядку облік і складати 
звітність за валютними операціями, що проводяться ними, забезпечуючи 
збереження відповідних документів і матеріалів. Так, відповідно до п. 2.6 
постанови Правління Національного банку України «Про затвердження 
Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного 
банку України» від 01 березня 2016 р. № 129 фінансові (небанківські) 
установи, національний оператор поштового зв’язку України, яким надано 
генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення 
валютних операцій, надсилають зведені дані по установі в цілому, у 
розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, 
здійсненими відокремленими підрозділами установи, у формі файлів 
електронними засобами зв’язку у порядку, затвердженому Національним 
банком України [2]. 

Щодо валютної деліктоздатності слід зазначити, що відповідно до 
п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 
регулювання та валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93 до 
резидентів, нерезидентів, винних у порушенні правил валютного 
регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри 
відповідальності (фінансові санкції): 

– за здійснення операцій з валютними цінностями, що передбачені 
п. 2 ст. 5 цього Декрету, без одержання генеральної ліцензії Національного 
банку України, – штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених 
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валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом 
Національного банку України на день здійснення таких операцій, з 
виключенням банку з Республіканської книги реєстрації банків або без 
такого виключення; 

– за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують 
одержання ліцензії Національного банку України згідно з п. 4 ст. 5 цього 
Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку 
України, – штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних 
цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом 
Національного банку України на день здійснення таких операцій; за 
торгівлю іноземною валютою банками та іншими фінансовими 
установами, національним оператором поштового зв’язку без одержання 
ліцензії Національного банку України та (або) з порушенням порядку й 
умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному 
ринку України, установлених Національним банком України, – штраф у 
сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, 
перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку 
України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку з 
Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення; за 
несвоєчасне подання, приховування або перекручення звітності про 
валютні операції – штраф у сумі, що встановлюється Національним 
банком України [3]. 

Санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються Національним 
банком України та, за його визначенням, – підпорядкованими йому 
установами. Оскарження дій щодо накладення стягнень провадиться у 
судовому порядку. Суми стягнених штрафів спрямовуються до 
державного бюджету України. 
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